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 Dos produtos de beleza 
aos gadgets e apps que 

ajudam a cuidar do corpo, 
a tecnologia será sua 

grande aliada na 
temporada 

Verão 
high-tech





A    estação mais esperada do ano está chegando: finalmente, o verão! Tempo de sol, praia, 
mar e piscina, esta época é a preferida de muita gente. Mas claro que com tudo isso vêm os efeitos 
colaterais: pele manchada, cabelos com frizz, mãos e pés ressecados. Para combater esses probleminhas 
e deixar seu verão ainda mais intenso, a temporada tem um aliado pouco provável: a tecnologia.
O verão 2.0 chega com cosméticos poderosos, como protetores que bloqueiam raios ultravioleta, xampus 
com proteção solar e antiages que revitalizam, protegem e tiram marcas de expressão. Além dos produtos,  
aplicativos e gadgets ajudam a manter a forma, cuidar da beleza, perder alguns quilinhos e até avisam a 
hora de se hidratar! Você confere essas e outras dicas na nossa reportagem.
O calor também traz com ele visitantes indesejados: mosquitos e pernilongos. E, se você acha que 
eles “gostam” mais de você do que das outras pessoas, talvez esteja certo: nossa matéria revela que 
fatores biológicos e até a roupa que você usa pode te transformar em alvo. Abordamos ainda outro 
assunto que está em alta: nas prateleiras, nas conversas, nas revistas, a palavra detox aparece com 
muita frequência. Mas para que serve? Será que funciona? 
E, como fim de ano também tem festa, no nosso passo a passo você confere o penteado que é mania entre as 
atrizes de Hollywood. Fácil de fazer e com um resultado incrível, é perfeito para o fim de ano.

Esperamos que você goste de mais esta edição.
Boa leitura!
Equipe Angeloni
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Laranja nos lábios
Os tons alaranjados e vermelhos mais abertos, que apareceram com 
força nas últimas temporadas de moda, prometem conquistar também os 
lábios mais descolados. O batom Vult (cor 59), além de ter o tom ideal 
para o verão, ainda tem textura que preenche, colore e valoriza os lábios.

Alto-astraL
Uma das três fragrâncias da coleção United Dreams, o perfume stay positive, 
da Benneton, é inspirado no poder dos sonhos e traz uma mensagem positiva. 
Composto por notas de flor de laranjeira, bergamota, folha de citrinos, cedro, sândalo e 
almíscar, ele tem aroma cítrico e refrescante, perfeito para os dias quentes.

Tendência das passarelas, os Tons 
cíTricos de amarelo e laranja chegam 
aos produTos de beleza; as cores Têm 

Tudo a ver com a alTa esTação

Cítricos

Verão na boca
O batom Hidra Extreme  Be a peach, da maybelline, é 
composto por agentes exclusivos, como alantoína, que é ultra-hidratante, 
além de colágeno, que hidrata por até oito horas. A textura cremosa 
garante cobertura perfeita sem deixar os lábios pegajosos. No tom 
vermelho-alaranjado, em alta, ele é perfeito para os dias quentes. 

amareLo-ouro
Cabelos claros podem ganhar mechas poderosas com o novo go Blonder 
lightening spray, da John frieda. Integrante da linha Sheer Blond, o 
produto é ativado pelo calor e pode ser aplicado em casa. Sua fórmula tem 
ativos que clareiam gradualmente e dão um aspecto natural. Ele também tem 
protetor térmico, que protege de secadores e chapinhas.
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Esmalte Vilãs Maria de Fátima, Colorama 
Esmalte Vilãs Tereza Cristina, Colorama 
Esmalte 103 Pinkie Pink, Beautylab
Esmalte 271 Extravagant, Revlon 

esmaltesOs novos

Tendências para a próxima estação vão além 
de novas cores e incluem substâncias 
antialérgicas e com propriedades cosméticas

Por Renata Cavalcante

Foi-se o tempo em que a cor era o único 
fator determinante na hora de escolher 

um esmalte. O conceito de cosméticos que 
aliam mais de uma função em um único 
produto chegou a esmaltes e bases. Produ-
tos enriquecidos com vitaminas, hidratantes, 
hipoalergênicos (ou que 
fazem tudo isso e ain-
da dão brilho extra) 
são as grandes novi-
dades para o cuidado 
com as unhas. 
Os esmaltes da marca 
nacional Beautylab, da 
Beauty’in, fabricante 
de alimentos e bebi-
das com propriedades 
cosméticas, por exem-
plo, são enriquecidos 

com colágeno e 
prometem deixar 
as unhas fortes, 
protegidas e hi-
dratadas. Tudo para deixar as unhas 
mais saudáveis e bonitas.
Outra boa notícia é a proliferação 
de hipoalergênicos –antes restritos 
a poucas marcas–, que excluem de 
suas fórmulas substâncias como 
tolueno, formaldeído, parabenos, 
cânfora e DBP (dibutilftalato), que 
podem agredir a pele. Assim, eles 
evitam descamação, vermelhidão 

os esmaltes-Desejo 
Da estação
os lançamentos das grandes grifes sempre 
influenciam no ranking de cores mais pedi-
das. e não deve ser diferente neste verão. a 
entrada da loubotin, famosa grife de sapa-
tos de luxo, neste mercado, já está dando o 
que falar. a primeira cor, como não poderia 
deixar de ser, remete ao clássico vermelho 
das solas dos sapatos da marca e se chama 
“rouge loubotin”. a Chanel vem com os 
clássicos tons mais rosados, bem “cor de 
unha” mesmo, e vermelhos poderosos. na 
semana de moda de nova York, o nail art 
ganhou força: grafismos e tons prateados 
nos detalhes estão em alta! 
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• Pink
• Orquídea
• COr-de-rOsa
• azul
• VermelhO 
    (em tons mais abertos)

• Candy COlOrs
• nude
• BranCO CremOsO
• Prata 
  (nos detalhes das nail arts)

e coceira, tanto nas mãos e dedos quanto em outras 
áreas do corpo que tenham contato com as mãos. 
Se cuidar da saúde das unhas já é uma realidade 
nos salões de beleza, a novidade agora são produ-
tos novos para a finalização da manicure. 
Top coats, que dão brilho, protegem o esmalte e 
ainda ajudam na secagem, fazem sucesso, assim 
como o BB cream para unhas, que serve como 
um primer e deixa-as mais brilhantes e macias. 
Para experimentar as novidades, a dica é buscar 
produtos registrados na Anvisa 
e dar preferência a removedores 
de esmalte que não contêm ace-
tona. Seguindo essas dicas, é só 
escolher sua cor preferida!

Fontes: amanda oliveira, da 
esmalteria nail bar; e nice borges, 
do studio W de Campinas 

as apostas 
do VErÃo

Top coat brilho 3D, Beautylab
Base coat secagem rápida 955, Revlon 
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Sol, mar, piscina. Tudo perfeito, exceto por um detalhe: sua 
cor, ou a falta dela. Mas você não precisa esperar sua ida 

à praia ou passar um dia inteiro na piscina para conquistar 
a sonhada cor do verão. Com o make certo e a ajuda de 
autobronzeadores –que há muito 
deixaram para trás a fama de pele 
alaranjada–, você pode conseguir 
agora o bronzeado perfeito! 
Para o make, Caroline Couto, do 
Studio W Iguatemi, em São Paulo, 
dá a dica: invista em produtos 
um ou dois tons mais escuros que 
sua pele. Para não começar o dia 
bronzeada e terminar desbotada, 
ela ensina: “O pó mineral ajuda a 
‘selar’ o produto na pele. Procure 
bases que não manchem e use um 
bom primer”. 
O efeito queimado, de acordo com 
Bruno Tammenhain, maquiador e cabeleireiro do Léia 
Salão, de Balneário Camboriú, é resultado da escolha certa 
do blush: rosado para quem busca apenas um visual “ver-
melhinho de sol”, ou dourado para quem quer um rosto 
bronzeado. A vantagem é que ninguém vai precisar ficar ho-
ras sob o sol ou sofrer com os efeitos nocivos dos raios UVs 
para ficar bronzeado. Mas, 
atenção, tanto a maqui-
agem como o autobron-
zeador não dispensam o 
uso de protetores solares!
Confira nosso passo a 
passo para o make do 
sol e alguns truques in-
falíveis para passar o au-
tobronzeador:  

A cor do
Pó para bebida Verão com 

Betacaroteno, 300 g, Sanavita | Cápsula 
de betacaroteno, 60 cáps., Sundown 

 verão já!

Aproveite sem moderação, 
mas fique atento: 
tanto o make como o 
autobronzeador não 
dispensam o uso de 
protetores solares!

Conquiste o bronzeado 
perfeito com um belo make e 

a ajuda de autobronzeadores
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A- PArA um bronzeAdo nAturAl
Aplique um pó bronzeador só nas regiões onde 
o sol queima (testa, bochecha e acima do nariz). 
A ideia é ganhar cor natural, e a tonalidade pode 
ser dosada de acordo com a força da aplicação;  
 
b- PArA um rosto rosAdo
Depois do passo 2, acrescente nas maçãs um 
blush rosado de forma bem suave. Blushes 
cremosos usados com cautela dão um efeito 
supernatural, além de a fixação ser maior.

• No banho, faça uma esfoliação. Aplique-o 
logo depois, com a pele limpa; 
• Escolha um tom de autobronzeador que 
combina mais com o seu tom de pele; 
• Use luvas para evitar que as mãos fiquem 
escuras ou manchadas; 
• Espalhe o produto pelo corpo TODO: 
nuca, costas, orelhas. Nas costas, se tiver 
ajuda de alguém, melhor. Importante 
espalhar bem para não ficar com cores 
diferentes ou com pouca concentração de 
produto em determinadas partes; 
• Confira na embalagem o tempo necessário 
para o produto secar antes de colocar a roupa; 
• Você pode usar o produto diariamente até 
chegar ao bronze desejado. Depois, reaplique 
a cada dois dias, para manter a cor.

a limpEza

o makE

a finalizaçÃo

o makE do sol
A maquiadora 
Caroline Couto ensina 
o passo a passo da 
cor do verão:

Comece pela limpeza e prepare a pele 
com hidratante e protetor solar. Isso 
fará com que a maquiagem dure 
e fique ainda mais natural.

Use corretivo e base de um ou dois 
tons mais escuros que sua pele. As 
bases fluidas espalham melhor. Para 
uma pele mais sequinha, finalize com 
um pó mineral ou pó solto, também 
um ou dois tons mais escuros.

Pó compacto duo iluminador 
e bronzeador, Vult | Primer 
iluminador, Vult | Primer para 
olhos iluminador, Revlon 

• Iluminadores mais dourados 
são indispensáveis para com-
pletar o make. Mas cuidado com 
efeitos de glitter ou com muito 
brilho para o dia!

• Áreas mais secas, como cotove-
los e joelhos, devem receber uma 
camada de hidratante antes da 
aplicação do autobronzeador.

diCas:

tirE o mElHor 
proVEito do 

autoBronzEador 

Sabonete Gel Esfoliante, 200 g, 
Tropic Sun | Loção Hidratante 
Autobronzeante, 200 g, Tropic 
Sun | Spray Iluminador Brilho 

Dourado, 120 g, Tropic Sun 
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Sombra Color Tatoo 45 Bold 
Gold, Maybelline | Sombra Color 

Tatoo 05 Too Cool, Maybelline 

Pomada finalizadora, 300 g, 
SpraySet | Liquid Gel Invisi’FX, 
150 g, L’Oréal 

Despojado, moderno e perfeito para to-
dos os tipos de cabelo e rosto, o look 

wet, ou visual molhado, veio das passare-
las e red carpets e tem tudo para ganhar as 
ruas -e as praias- neste verão. Versátil, vai da 
piscina à festa, fazendo bonito em todas as 
ocasiões. Ao lado da tendência glossy, com 
bocas e olhos brilhantes, ninguém duvida 
que o verão 2015 vai ser molhado.   

O que vai fazer a diferença é o make e o 
penteado escolhido. Em ocasiões mais in-
formais, é possível aderir à tendência dei-
xando os fios mais “bagunçados”, ou até com 
um rabo de cavalo ou trança. Em uma festa, 
o que funciona são os fios bem modelados, 
colocados para trás e bem rentes à cabeça, 
ensina o cabeleireiro Giovani Castor, do 
Bressan Cabeleireiros de Florianópolis. 

simples e prático,  
o visual wet é a 
cara da estação

molhadoLook

O CABELO WET EM TRÊS PASSOS
• Lave e hidrate o cabelo normalmente;
• Com os fios úmidos, passe o finalizador –de preferência 
um gel líquido ou uma pomada que não tenha efeito matte. 
Você também pode misturar o gel ao leave-in para um efei-
to mais natural. Não precisa muito gel, o equivalente a uma 
moeda de R$ 1 é suficiente para modelar os fios;
• Modele o cabelo no penteado desejado. E pronto!

Dicas
• Os especialistas alertam: evite produtos com óleos para não 
criar um aspecto de “sujo”

• Prefira pentes de dentes largos para fazer a modelagem. 
Evite mexer no cabelo até o produto secar
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Gloss 006 - Strawberry Fraise, Revlon 
Gloss Colormania, Maybelline 

Durante o dia, vale apostar no efeito apenas até a 
nuca e secar os fios com um difusor. 
Além disso, afirma Castor, o visual wet é uma 
forma bacana de deixar os cabelos arrumados 
em uma viagem. “Assim não é preciso ir ao ca-
beleireiro refazer a escova. Com um bom produ-
to, dá para fazer em qualquer lugar.” 
Séruns, ceras, mousses e sprays podem ser usa-
dos para conquistar o look, mas o gel é a me-
lhor aposta, de acordo com os cabeleireiros. De 
preferência um com consistência mais líquida, 
que não deixa os fios duros. 

Com o cabelo mais chapado, é preciso cuidar do make com muita aten-
ção. Por isso, o brilho nos lábios e nos olhos pode ser uma ótima pedida. 
“O foco é mais no make. É um visual bem atual”, finaliza Castor. Para o 
olho com efeito molhado, algumas sombras já vêm com esse toque, mas 
também é possível usar um pouco de gloss transparente por cima da 
sombra. É hora de brilhar!

versátil, o look 
wet vai da piscina 

à festa, fazendo 
bonito em todas 

as ocasiões
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Protetor labial FPS 15, Nivea | Protetor hidratante Baby Lips Peach Kiss, Maybelline   
Hidratante labial Ceralip, La Roche-Posay | Hidratante labial FPS 30, Epidrat

“Em uma famosa cena 
do filme ‘O Leitor’ 

(2008), a bela e sedutora 
personagem vivida por Kate 
Winslet aparece envelhe-
cida e sofrida. Um dos 
detalhes que evidencia sua 
decadência são os lábios, 
antes cheios e macios, ago-
ra descamados e muito 
ressecados. Fica então a 
mensagem: lábios bem 
tratados são sinônimos de 
juventude e saúde.” 
É com esse exemplo que a der- 
matologista Ligia Kogos 
ilustra como a falta de hi-
dratação pode levar os 
lábios a enfrentar, além do 
ressecamento, outros pro-

notá vel 
Pequeno Com diferentes ativos, 

os protetores labiais 
se transformaram 

em aliados da beleza 
e da saúde

blemas bem conhecidos das mulheres, como não fixar o batom adequada-
mente ou deixar o make dos lábios com pequenas rachaduras.
Evitar o aspecto ressecado é simples: invista em manteigas hidratantes, pro-
tetores e lip balms. “Quem fica muitas horas no ar-condicionado sabe a uti-
lidade de ter um protetor labial sempre à mão: no bolso, na gaveta, na 
bolsa, no carro, para um retoque rápido e umectante”, afirma Ligia. 
Ela destaca que a grande diferença entre as manteigas de cacau de 
antigamente e os produtos à disposição hoje, além da textura, são 
os diferentes ativos: silicones especiais (dimethicone), ceramidas, 
vitamina E , óleos naturais, protetores solares, lanolinas, glicerinas, 
alantoína e pantenol, entre outros, impedem a perda de água por 
evaporação para o ambiente, hidratam profundamente, lubrifi-
cam, cicatrizam, regeneram rachaduras e ferimentos e criam uma 
película de proteção invisível por cima dos lábios. 
“Apesar de todos serem hidratantes, eles podem apresentar fun-
ções mais específicas, por isso os nomes diferentes”, afirma. É o 
caso de primers e lip balms, por exemplo, que são ricos em silicones 
e criam uma película na pele, favorecendo a fixação da maquiagem e uma 
hidratação mais profunda. Quando são à prova d’água, também ajudam o 
make a durar mais.
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Tecnologia 
A temporada está recheada de novidades tecnológicas: 
produtos de beleza multifuncionais, protetores 

solares de ponta e, de quebra, novos gadgets 
e aplicativos que ajudam a cuidar da saúde. 

Aproveite o verão mais high-tech de todos! 

Por Mariana Botta 

a favor do verão 
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Gendit, ut apedis rem ipit 
verumquam fuga. aborempel 
magnita turem. pudignit

Protetor solar que neutraliza até raios ultra-
violeta, produtos que protegem enquanto 

cuidam da pele e dos cabelos, maquiagem que 
hidrata a pele, aplicativos que ajudam a manter 
a forma, a proteger do sol e até a cuidar da di-
eta. Se você quer arrasar neste verão, conte com 
uma grande aliada para cumprir seu objetivo: 
a tecnologia. A temporada 2014/15 tem novi-
dades incríveis para deixar corpo, rosto e cabe-
los mais bonitos e saudáveis mesmo depois de 
meses de sol, praia e piscina. 
Entre os destaques estão os protetores e filtros so-
lares que, além de impedir a absorção dos raios 
UVA e UVB, minimizam os efeitos dos raios ultra-
violeta. Estudos recentes mostraram que o raio solar é subdividido em três partes: 
raios UV (7%), raios infravermelhos (54%) e raios visíveis (39%). Os dois primeiros 
são os responsáveis pela produção de radicais livres que, em excesso, interferem na 
síntese do colágeno e favorecem o envelhecimento precoce, doenças de pele e câncer.
A dermatologista Andrea Regina de Oliveira Leal Souza explica que a nova geração de 

protetores não impede a penetração 
dos raios infravermelhos (o que 

ocorre com os raios UV), mas 
ajuda a neutralizar a ação da 

radiação na pele. “Como os 
raios infravermelhos pene-
tram mais profundamente 
que os ultravioleta, uma 
boa opção é usar produtos 
com propriedades antioxi-

dantes”, aconselha. 
Portanto, antes de pegar 

uma praia, além da previsão do 
tempo, é preciso consultar outra 

informação: o índice ultravioleta. “Ele 
é publicado diariamente na página do Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – 

Protetor solar infantil em spray, resiste 
à água por 6 horas, 150 g, Sundown | 
Sabonete hipoalergênico com vitaminas 
B e E, 3 unidades, Hot Weels
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nova geração de 
protetores garante 
mais funções aos 

produtos  

1950 

fontes: skin Cancer Foundation; new York times; Coppertone; Piz buin; Fda; livro “Photoaging”, de darrell rigel (Universidade de nova York).

Beleza e proteção solar através do tempo

no egito antigo foram encontrados 
registros sobre o uso de produtos feitos 
com mamona, extrato de magnólia e 
de farelo de arroz, jasmim e óleo de 
amêndoa, visando os cuidados com a pele 
e a prevenção de queimaduras do sol

para se proteger do sol, 
atletas gregos nos jogos 

olímpicos usavam uma 
mistura de óleo de 

oliva e areia

o cientista alemão johann Wilhelm 
ritter descobriu, em 1801, os raios 
ultravioleta. em 1820, o inglês everard 
home estudou a ação da melanina 
nas diferentes tonalidades de pele e 
sua relação com a resistência ao sol. 
em 1878, na Áustria, Otto Veiel of linz 
publica um dos primeiros relatórios 
sobre a ação do elemento tanino na 
proteção dos raios ultravioleta 

na austrália, o químico 
milton blake é apontado 

como o primeiro cientista 
a fazer experiências 

com produtos para a 
proteção solar, o que 
culminou na criação 

e na comercialização 
do protetor hamilton 

sunscreen

o químico francês eugène schueller, 
fundador da l’oréal, percebe a 
ineficácia dos cremes solares da época 
e dá início a pesquisas de produtos 
mais eficientes. É criado o ambre 
solaire, óleo de proteção solar com 
aroma de rosa e jasmim

o professor e alpinista suíço franz Greiter, 
depois de sofrer extensas queimaduras 

solares ao escalar a montanha chamada 
piz buin, na fronteira da suíça com a 

áustria, desenvolveu o creme Gletscher 
(ou Glacier Cream), cuja 

fórmula minimizava as 
queimaduras

no auge da segunda Guerra mundial, o 
aviador e farmacêutico norte-americano 
benjamin Green produziu, para o exército 
americano, o red vet pet, uma substância 
vermelha e pegajosa que funcionava 
como um bloqueador físico de radiação 
ultravioleta. Depois da Guerra, Green 
adiciona manteiga de cacau e óleo de 
coco à fórmula, que começa a ser vendida 
por Douglas laboratories

Depois de comprar a patente do 
red vet pet, a empresa norte-

americana Coppertone melhora sua 
fórmula e, a partir de 1953, ilustra 

as embalagens do protetor solar 
com a menina Coppertone. Com o 

passar do tempo, a marca começa a 
comercializar o bronzeador bain de 
soleil, o creme Coppertone suntan, 

protetores labiais em forma de 
batom e bloqueador solar

a Coppertone  lança sua 
linha de protetores 
solares no brasil 

Depois de criar o creme Gletscher, franz Greiter 
introduz o conceito de fator de proteção solar 
(fps), que se tornou padrão mundial para 
medir a eficácia do protetor solar

a johnson & johnson lança, 
nos estados unidos, o primeiro 

protetor solar à prova d’água

também nos estados unidos, 
a empresa Coppertone 
desenvolve o primeiro 

protetor solar com fator de 
proteção uVa/uVB

a sundown chega ao brasil 
e é a primeira marca a lançar 
produtos com FPs 4, 8 e 15

a Coppertone lança nos estados 
unidos o Coppertone sport ultra 
sweatproof Dry lotion, protetor 
solar indicado para quem pratica 
atividades físicas ao ar livre

a indústria de cosméticos desenvolve produ-
tos com fator de proteção solar aliada a pro-

priedades de beleza, como rejuvenescimento 
e clareamento de manchas. a proteção solar 

chega aos cabelos e à maquiagem

a american association of textile 
Chemists and Colorists, associação de 

químicos e coloristas têxteis norte-
americanos, desenvolve critérios para o 

bloqueio de raios ultravioleta em tecidos

Cepetec (www.cptec.inpe.br) e deve ser observado antes do banho de sol. 
Além disso, é importante evitar a exposição entre 10h e 16h, quando a 
radiação é maior”, orienta o dermatologista Paulo Ricardo Criado, presi-
dente da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 
Alguns aplicativos para tablets e smartphones também oferecem essa 
informação (veja quadro na pág. 31). O médico alerta ainda para a im-
portância de escolher o protetor adequado. “De maneira geral, recomen-
do os que tenham fator de proteção UVB acima de 30 e que sejam resis-
tentes à água. Eles devem ser aplicados 30 minutos antes da exposição ao 
sol e reaplicados a cada duas horas”, explica.
Para outros cuidados com a pele, os cosméticos e dermocosméticos inteli-
gentes continuam superindicados. A família dos BB Cream e CC Cream 
para a pele, que já viraram mania, ganha mais um integrante: o DD Cream 
(Daily Defense Cream - creme de defesa diária). Ele pode ser usado no corpo 
todo, tem função hidratante, reduz manchas, cicatrizes e ainda pode funcio-
nar como autobronzeador.

 Creme Espuma MeloraC FPS 
50, com vitamina C que tem ação 

antienvelhecimento, 60 ml, Melora| 
Max Espuma Melora C FPS 50, 

tem ação antioxidante e clareia a 
pele, 45 ml, Melora 

7.800 a.C. 400 a.C. século 19 1930/32 1935/36 1938 1944 1950 1960 1962 1972 1984 1980 anos 90 1998 século 21
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Gel-creme Minesol Actif 
Unify FPS 80, protege do sol 
e uniformiza a tonalidade da 

pele, 50 g, RoC
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nikE + running
Monitora tanto exercícios ao ar livre quanto em ambientes 
fechados, como na esteira da academia. Tem rastreamento 
via GPS, mostra ao usuário diferentes parâmetros do 
exercício físico e é integrado às redes sociais.
 
Workout trainEr
Aplicativo de treinamento físico que sugere sequências 
de exercícios elaboradas por personal trainers. Tem 
tutoriais em áudio e vídeo que ajudam o usuário a se 
programar de acordo com seus objetivos: tonificar os 
músculos, emagrecer etc. 
 
adidas miCoaCH
Ajuda o usuário a elaborar um plano de treino específico 
para seu esporte e suas metas e oferece mais de 400 
movimentos guiados de força e flexibilidade para treinos 
completos de corpo inteiro.

niVEa sun
Identifica a localização do usuário e dá informações 
sobre a temperatura no local. Com base em informações 
sobre a idade e o tipo de pele, mostra o produto mais 
indicado para a proteção da pele.
  
apliCaBloQ
Emite alertas sobre os índices de radiação UV de acordo 
com a localização do usuário e também permite a 
programação de alertas para lembrar do uso do protetor 
solar. Traz informações sobre o clima e dicas sobre 
fotoproteção e radiação UV.

77 looks
Aplicativo que reúne os melhores vídeos de beleza dis-
poníveis na internet e os seleciona em diferentes níveis 
de dificuldade, com o objetivo de ajudar os usuários com 
dicas de moda e beleza.

mY fitnEss pal
Além do diário virtual de alimentação, faz um diagnós-
tico inicial de acordo com o peso e a altura do usuário 
e indica o total de calorias que devem ser consumidas 
diariamente para se atingir a meta de peso.
 
diEta E saÚdE
Programa de emagrecimento que funciona pelo sistema 
de pontos. Após o usuário fazer um cadastro com sua 
altura e peso, o aplicativo recomenda a pontuação 
diária máxima que pode ser atingida na alimentação. 
Disponibiliza consultoria on-line com especialistas. 

guia da CozinHa ligHt
Apresenta mais de 150 receitas de pratos light 
ilustradas com fotos e também informa o total 
de calorias de cada preparação. 
 
polar BEat sports & fitnEss CoaCH
Ajuda a planejar a corrida ou a caminhada, indicando 
as calorias gastas, o tempo e a distância, pois possui 
GPS integrado. 

Neste verão, a tecnologia tam-
bém está a serviço da boa for-
ma, com aplicativos que deixam 
a dieta e a malhação mais diver-
tidas. Para o personal trainer 
Marco Félix, de Florianópolis, 
“os aplicativos contribuem para 
o estímulo e o acompanha-
mento da prática de atividades 
físicas”. Ele, que indica essas 
ferramentas aos alunos, cita 
programas que, com ajuda de 
GPS, rastreiam percursos de 
caminhadas e corridas, calcu-
lam as distâncias percorridas 
e produzem gráficos de rendi-
mento e perda calórica. Outra 
novidade que deve chegar ao 
Brasil em breve é o iWatch (reló-
gio inteligente da Apple), que já 
vem com um monitor de saúde 
para acompanhar os exercícios 
praticados pelo usuário.
Para quem quer diminuir a 
ingestão de calorias, a novi-
dade são os “assistentes pes-
soais de dieta”, que funcionam 
como um diário alimentar. “As 
grandes referências contam 
com uma equipe composta por 
psicólogos e outros especialis-
tas em mudanças de hábitos. 
Mas é importantíssimo não 
abrir mão do acompanhamen-
to de um profissional qualifi-
cado”, alerta Gordilho. 

Gadgets para 
fazer bonito  

quem não desgruda do celular pode 
contar com a tecnologia para ficar 
mais saudável e bonito. Com a ajuda 
de especialistas, a Estar Bem traz 
uma seleção dos aplicativos mais 
usados no país. Confira!*

10 aplicativos 
para o seu verão

*dependendo do sistema do seu smartphone (ios ou android, por exemplo), alguns aplicativos são gratuitos, outros, pagos; alguns 
aplicativos oferecem conteúdos gratuitamente e a versão completa mediante pagamento | Fontes: apple store, Google Play, 
Windows Phone store, site aplicativos de saúde (www.aplicativosdesaude.com.br) e profissionais entrevistados

apps 
podem deixar a 

dieta e a malhação 
mais divertidas, 

estimulando a 
prática

Bruma hidratante facial, suaviza 
e refresca, 150 ml, Adcos | Água 
termal, acalma e hidrata a pele, 
150 ml, Vichy 
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o uso de chapéus 
protege os cabelos, que 
devem receber proteção 

especial, como dos novíssimos 
bb e CC Creams capilares

Atenção aos fios 
Para os cabelos, os danos da exposição ao sol vêm 
na forma de falta de brilho e desbotamento da cor. 
O uso de chapéus de abas largas ajuda a proteger 
os fios, que devem receber proteção especial, 
por exemplo, dos novíssimos BB e CC Creams 
capilares. Algumas marcas prometem até 12 tipos 
diferentes de tratamento em um único produto: 
nutrição e fortalecimento dos fios, contenção 
da quebra e da queda, proteção térmica/solar, 
hidratação profunda, ação anti-frizz, reconstrução 
da fibra, selagem da cutícula e ação antioxidante 
são alguns. Também não abra mão de cremes, 
máscaras e óleos hidratantes poderosos para 
depois do sol. Em cabelos mais secos, uma vez 
por semana é o indicado. Fios mais oleosos pedem 
hidratação intensiva a cada 15 dias. 

Xampu (300 ml) e condicionador (200 ml) 
BB Hair, fortalecedores e reparadores com 
óleo de ojon, moringa e coco, Vult 

Oil Elixir, com óleo de macadâmia 
e babaçu, hidrata todos os tipos de 

cabelo, 98 ml, TRESemmé 
CC Cream 12 em 1 com água termal 

e proteção UV, Vizcaya, 140 ml
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um
ladoso!Perfeito para as festas e fácil de 
fazer, o look do momento é prender 

os cabelos em uma única lateral, 
deixando os fios todos reunidos 

De
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Ajeite todo o cabelo, sempre fazendo 
movimentos para amassar os fios. Jogue 
um pouco de spray fixador e pronto! 
Agora é só caprichar na maquiagem

Jennifer Lawrence, Penélope Cruz, 
Jennifer Lopez, Helen Mirren, 

Taylor Swift, Carrie Underwood, An-
gelina Jolie. Na 
hora de brilhar, 
as estrelas estão 
aderindo a um 
visual despreten-
sioso e elegante: o cabelo solto de um lado só, marcado por uma 
risca lateral. A influência é das divas dos anos 1940 e 1950, como 
Rita Hayworth e Lauren Baccal. Mas, na versão século 21, eles 
aparecem um pouco menos marcados e mais “bagunçados”. As-
sim, enquanto um dos lados está no lugar, o outro ganha volume 
ao ser modelado, criando ondas ao longo dos fios.
Perfeito para ocasiões especiais, como as festas de fim de ano, ele 
ainda é fácil de fazer, com a grande vantagem de durar a festa 

toda. “O máximo que pode acontecer é ter de ajustar um grampo ou amassar um 
pouco mais os fios. E a pessoa consegue arrumar sozinha. Isso sem falar que é um 
penteado bem chique”, afirma a cabeleireira e maquiadora Juliane Oliveira, que en-
sina a aderir ao visual. Confira o passo a passo:

Espuma modeladora para 
cabelos, 300 ml, TRESemmé | 
Fixador de cabelos levantador 

de raízes, 250 ml, Aspa  | 
Escova finalizadora Belliz

pronto!

Você vai 
precisar de:

• Escova
• Secador
• Babyliss (para cabelos 
   muito lisos e sem volume)
• Mousse
• Pente fino
• Grampos da cor dos fios
• Spray fixador
• Spray que levanta a raiz

Com influência das 
divas dos anos 40, o 

cabelo solto de um lado 
é perfeito para ocasiões 

especiais, como as festas 
de fim de ano

Lave bem os cabelos e seque. Depois, 
passe o mousse e amasse os fios

DiCa: Se o seu cabelo for muito liso, com os fios já secos, 
passe um pouco de mousse e faça um babyliss médio 

Divida o cabelo, fazendo 
uma risca bem definida na 

lateral, e passe o spray fixador 
no lado que vai ficar preso. 

Com a ajuda de um pente fino, sele os 
fios dessa parte rente à cabeça. Nesse 

momento, vá torcendo a mecha na 
parte que fica rente à nuca

Prenda a mecha com o 
grampo de baixo para cima, 
escondendo-o por baixo 
do cabelo -de preferência, 

use grampos da cor dos fios. Você 
pode utilizar quantos grampos achar 
necessário. O importante é sentir que 
os cabelos estão presos

Agora é a hora de criar o volume 
nos fios que ficarão soltos. Aplique o 
spray levanta raiz e, com a ajuda dos 
dedos, vá separando os fios para que 
eles fiquem bem soltos.
Em seguida, use o pente para desfiar 
o cabelo próximo à raiz. 
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Com a evolução de produtos clareadores e 
acesso mais fácil a eles, o sonhado sorriso 

branco é uma questão de dias

TEcnOlOgiA TAmBÉm 
nO cREmE DEnTAl
Entre os produtos com propriedades clareadoras que podem ajudar a manter os dentes 

brancos, não poderia faltar o creme dental. Existem fórmulas que contêm desde o 
clássico bicarbonato de sódio até peróxido de carbamida, usado nos tratamentos 

clínicos de clareamento – porém, com concentrações mais baixas, para não 
agredir os dentes e as gengivas. As tecnologias de limpeza profunda e proteção 
contra cáries também se desenvolveram; já existem produtos que combinam 
substâncias como arginina e carbonato de cálcio para neutralizar os efeitos 

do açúcar nos dentes. Na proteção contra a placa bacteriana, os cremes dentais 
ganham reforço de ingredientes como nitrato de zinco. Para dentes sensíveis, as 

tecnologias prometem estimular a regeneração da estrutura óssea e do esmalte. 

Sorrir faz bem à saúde. Libera endorfina no organismo e pode até diminuir a 
dor, além de melhorar o fluxo sanguíneo e o sistema imunológico e elevar os 

níveis de oxigenação dos pulmões. Mas os dentes amarelados e manchados po-
dem ser um problema na hora de abrir aquele sorriso.
Por outro lado, os tratamentos para clarear os dentes têm se tornado cada vez mais 
comuns, e as prateleiras estão cheias de produtos que prometem dar uma forcinha 
para resolver o problema. Mas será que todos eles funcionam? Conversamos com 
a dentista Jussara Karina Bernardon, da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), que pesquisa o tema, para esclarecer as principais dúvidas. E, segundo 
ela, a primeira coisa a saber é a causa do escurecimento dos dentes. “Algumas 
pessoas já nascem com a coloração dos dentes mais escura, outras podem so-
frer esse escurecimento com o avanço da idade”, explica. Nesse caso, ela indica os 
tratamentos com gel clareador à base de peróxido de hidrogênio ou de 
carbamida, que podem ser feitos em casa ou no consultório – 
sempre com o acompanhamento profissional. 

Dê  seu melhor 
sorriso

Gel dental com flúor 
Diamond Attraction, 70 g, 

Closeup  | Creme dental 
com flúor 3D White Luxe, 

70 g, Oral-B
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PROcEDimEnTO Em cASA
Material usado:  placa modular trans-
parente e gel clareador à base de peró-
xido de carbamida
Duração do tratamento: 28 dias, usan-
do a placa duas horas por dia
Cuidado:  O uso excessivo pode de-
sidratar os dentes, deixando-os mais 
claros, porém por pouco tempo

cUiDADOS ESSEnciAiS 
nA hORA DE OPTAR POR 

Um clAREAmEnTO
• Não exagere. Chega o momento em que o 
tratamento não evolui mais e é a hora de parar. 
Insistir na aplicação do gel depois desse ponto 
de saturação pode provocar problemas sérios, 
como alterações na estrutura dental

• Escove os dentes antes da aplicação de 
qualquer produto

• Depois da aplicação, use um bom enxaguante 
bucal à base de flúor para neutralizar o PH da 
região e evitar impactos na superfície dental

• Para não “cortar” o efeito clareador, espere 
no mínimo 30 minutos antes de comer e 
beber, até mesmo água 

• Durante o tratamento, evite alimentos 
com corantes artificiais ou naturais

Quando a raiz da questão é o consu-
mo excessivo de cigarro, café e outros 
alimentos com corantes, uma sim-
ples limpeza pode ajudar. “O uso de 
cremes dentais específicos e antissép-
ticos bucais é indicado porque basta 
remover o pigmento acumulado na 
superfície dos dentes”, destaca. 
O método mais comum de clarea-
mento dos dentes é a aplicação de 
gel. Mas a especialista faz um alerta: 
“as soluções que contêm peróxido 
de oxigênio são mais concentradas e 
proporcionam efeitos adversos, como 

cOmPARE 
OS mÉTODOS 

nO cOnSUlTÓRiO
Material usado: gel clareador à base de peróxi-
do de oxigênio
Duração do tratamento: de 20 a 30 dias, sendo 
uma sessão semanal de 50 minutos
Cuidado: a chance de desenvolver hipersensibi-
lidade com essa modalidade de clareamento é de 
75%. Portanto, para quem tem dentes sensíveis e 
apresenta pouca resistência a dor, a especialista 
recomenda o uso das placas com gel em casa

fonte: Jussara Karina bernardon, mestre e doutora 
em dentística e professora no curso de odontologia da 
Universidade Federal de santa Catarina (UFsC)

o aumento da sensibilidade e a possibi-
lidade de lesões nas gengivas”. 
Daí a importância de consultar um 
dentista, avaliar a fórmula dos produtos 
antes de comprá-los e de seguir à risca 
as instruções de uso –principalmente 
as das tiras clareadoras, que são mais 
abrasivas. “Os produtos vendidos nas 
farmácias são excelentes para a ma-
nutenção dos tratamentos clareadores 
realizados sob prescrição de um profis-
sional. Mas, sozinhos, não são capazes 
de dar os resultados muitas vezes es-
perados pelo consumidor.” 

Fitas com gel branqueador 
para os dentes, 14 un., 
Oral-B | Escovas dentais com 
cerdas de borracha e cerdas 
polidoras, 2 un., Colgate  

Enxaguante bucal com flúor 
Luminous White, 500 ml, 

Colgate | Antisséptico bucal pré-
escovação, 473 ml, Listerine 
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Os

Não é impressão: algumas pessoas realmente 
atraem mais os mosquitos que outras, e isso 

é comprovado cientificamente. A boa notícia 
é que você tem como se proteger 

mosquitos 
me amam

Por Mariana Botta 
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Você volta de uma tempo-
rada na praia ou no campo 

todo picado e sua irmã, que fez 
a mesma viagem, tem apenas al-
guns pontinhos vermelhos pelo 
corpo. Se essa é uma situação 
frequente, certamente você está 
no time das pessoas que, diga-
mos assim, são mais “apetitosas” 
para os insetos. E nada disso é 
suposição ou piada de família, e 
sim um fato científico.  
Já está comprovado que os 
mosquitos são atraídos por al-
gumas substâncias liberadas 
pelo corpo, como resultado da 
respiração metabólica (ácido 
lático, CO2, calor). “O ritmo 
acelerado da circulação san-
guínea desencadeia o suor e, 
juntamente, as emanações de 
calor e substâncias voláteis que 
atraem os insetos”, explica Sirlei 
Antunes Morais, entomologista 
e autora do blog O Mosquito 
Culex. Em outras palavras, a 
maior capacidade de atrair mos-
quitos depende da quantidade 
que esses produtos são liberados 
pelo seu corpo.
Mas há outros fatores que po-
dem contribuir para a atrativi-
dade dos insetos: a coloração 
das vestimentas, sobretudo pre-
tas ou vermelhas, que os atrai 
pela capacidade visual, a tem-
peratura do corpo –quanto mais 

quente, mais mosquitos– e algumas bactérias que já 
existem naturalmente na pele, explica Cansi. Ou seja, é 
mais complexo do que aquela história de “sangue doce”. 
E não é só isso. Crianças, mulheres grávidas, pessoas 
com sobrepeso ou com alta atividade física, devido a 
suas atividades metabólicas, também costumam ser 
alvo de picadas. Também agradam aos mosquitos o 
calor, que faz as pessoas transpirarem mais, o uso de 
perfumes adocicados e o consumo excessivo de álcool.
A comprovação, porém, não trouxe ainda um remédio. 
Não existem medicamentos que as pessoas com maior 
grau de atratividade possam tomar para diminuir essa 
tendência. “Há informações sobre o uso de vitaminas 
do complexo B, que di-
minuiriam a atratividade 
para os mosquitos, assim 
como o cravo e o alho, en-
tre outros, mas são co-
nhecimentos populares, 
sem comprovação cientí-
fica”, alerta Cansi. 
Por isso, o jeito é apos-
tar nos repelentes em 
creme, gel ou spray. “O 
princípio ativo desses 
produtos confunde o 
olfato dos mosquitos. Sem a captação de odores, 
eles ficam sem direção e batem em retirada”, ex-
plica Sirlei. Entretanto, não se deve abusar dessas 
substâncias, pois podem ser tóxicas ou alergêni-
cas, principalmente as que contêm dietiltuolamida 
(DEET) em sua formulação. Uma opção é o uso de 
produtos repelentes à base de semente de andiroba, 
uma árvore amazônica, cujo óleo não tem cheiro e 
ainda possui propriedades hidratantes. A citronela 
também tem mostrado potencial repelente em di-
versas pesquisas.    

já está comprovado 
que algumas pessoas 
atraem mais os 
mosquitos por causa 
de substâncias 
liberadas pelo corpo

• Bactérias 
na pele

• fatores 
ambientais que 

causam alterações no 
metabolismo, na produção de 
ácido lático e na  liberação de 

dióxido de carbono (Co2), 
como as altas temperaturas

• uso de roupas de cor escura 
(preta ou vermelha)

• Movimentação excessiva

Fontes: Jonathan Day (Universidade da Flórida), Edison Rogerio Cansi (Universidade 
Federal Sul da Bahia), Sirlei Antunes Morais (Faculdade de Saúde Pública da USP).

OS PREFERiDOS DOS mOSqUiTOS
Saiba quais os fatores físicos e biológicos 

que atraem insetos

• Maior produção de ácido 
lático (presente no açúcar 
de alguns alimentos)

•  Taxa metabólica elevada

• Alta liberação 
de dióxido de 

carbono (Co2)

• Prática de atividade 
física (aumento da 

temperatura do corpo)

• Consumo de álcool

• Sangue tipo O

• Sobrepeso

• Gravidez
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Loção antimosquitos 
para crianças, 100 

ml, Johnson’s Baby | 
Repelente de insetos 
FamilyCare, 100 ml, 

Repelex  | Loção 
repelente Off! Kids, 

177 ml, Johnson | Spray 
repelente Off! Sensação 

Refrescante, 100 ml, 
Johnson | Pomada 

CremeFenergan, uso 
pediátrico e adulto, 

30 g, Sanofi 

Um cOmBATEnTE 
qUE ExigE cUiDADOS
a maior parte dos repelentes para a pele funciona mascarando o 
odor humano e é eficaz para repelir a maioria dos mosquitos. mas 
o uso dessas substâncias demanda alguns cuidados. em primeiro 
lugar, não deve ser usada por gestantes e crianças com idade inferior 
a seis meses. “isso se deve à maior vulnerabilidade imunológica. os 
produtos têm uma substância química que, quando usada de forma 
indiscriminada, pode causar alergias e intoxicações”, explica edison 
rogerio Cansi. para crianças de até seis meses, pode-se recorrer a 
uma solução caseira de óleo de amêndoas com  cravo-da-índia. 
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Detoxmania

Em revistas, jornais, farmácias 
e supermercados, detox virou 
palavra de ordem. mas será 

que a “desintoxicação” 
funciona mesmo?

Por Claudia Jordão

Sua amiga te liga e diz que está fazen-
do uma dieta detox. Você vai ao su-

permercado e encontra um suco ou um 
alimento com “detox” no rótulo. Você 
liga a TV e lá está ele de novo, em al-
gum programa, comercial ou em uma 
entrevista com celebridade. Com tanta 
informação, porém, fica a dúvida: para 
que realmente serve o detox? E, princi-
palmente, funciona mesmo?
O raciocínio, segundo especialistas, 
é simples: a ingestão de alimentos à 
base de açúcar, farinha branca, carne 
vermelha e álcool, por exemplo, de-
sencadeia a liberação de substâncias 
tóxicas pró-inflamatórias nas célu-
las, o que pode gerar desequilíbrios 
orgânicos. Os excessos, além de en-
gordar, chegam a causar dores de 
cabeça, desconforto abdominal, in-
chaço, gases e cansaço, só para citar 
alguns exemplos. 
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É aí que entra o detox. Ao retirar do cardápio alimentos 
“agressores”, os órgãos do corpo responsáveis por eliminar as 
impurezas –caso do fígado, do intestino e da vesícula, além 
das circulações sanguínea e linfática –, ficam menos sobrecar-
regados e livres para exercer suas funções. 
De modo geral, as dietas detox são compostas por um 
mix de alimentos líquidos e sólidos. Por exemplo, no 
caso de uma dieta de uma semana, os dois primeiros 
dias podem ter apenas sucos e sopas no cardápio. Outra 
versão, menos indicada, é a 100% líquida. Dietas que 
aliam líquidos e sólidos duram em média 15 dias, po-
dendo ser estendidas de acordo com 
a pessoa e o objetivo. Dietas à base 
de água evolvem, geralmente, dois 
ou três dias, podendo chegar a até 
uma semana, dependendo da orien-
tação profissional.
“Os benefícios são muitos. O detox 
desincha, pois reduz a retenção de 
líquidos, alivia os sintomas da TPM, 
ajuda na qualidade do sono e melhora 
os níveis de colesterol, o intestino, a 
pele e o cabelo”, defende a nutricio-
nista funcional Chris Vitola, que atende 
na cidade de Curitiba, no Paraná. 
Na opinião da nutricionista funcional 
Andréa Santa Rosa, o emagrecimento 
é uma consequência do processo de 
desintoxicação. “As toxinas se alojam 
nas células de gordura, impedindo 
que haja trocas com o meio e que ela 
seja utilizada como fonte de energia”, explica. Ou seja, sem as 
impurezas, tudo tende a funcionar melhor.
Além de afastar os alimentos “agressores” citados acima 
–que também incluem produtos industrializados, leites e 

a EstrEla do CardÁpio
o suco verde, que ficou popular com a proliferação 
das dietas detox, é um grande aliado no processo de 
desintoxicação. o segredo está na união da couve com 
a maçã. “a couve é fonte de magnésio, mineral que 
participa na ativação de uma das enzimas mais impor-
tantes no processo de eliminação de toxinas hepáticas, 
a glutationa peroxidase. além disso, contém bastante 
clorofila, outro pigmento relacionado ao processo de 
desintoxicação”, explica andréa. 
entre outras propriedades, a maçã possui a quercetina 
(especialmente na casca), um fitoquímico com ação 
anti-inflamatória. seja no contexto de uma dieta de-
tox mais ampla, seja fora dele, o suco verde pode ser 
tomado todos os dias, exceto por pessoas que tenham 
restrições a algum dos ingredientes.
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derivados, cafeína, adoçantes e glúten, 
entre outros–, a dieta prioriza comidas 
específicas. “Ela se baseia em alimen-
tos que possuem propriedades anti-
inflamatórias e alcalinizantes, que au-
mentam o pH sanguíneo, deixando o 
sangue mais alcalino”, explica Andréa, 
que mantém consultório no Rio de Ja-
neiro e atende famosas como Juliana 
Paes e Cleo Pires. Além de legumes, 
verduras e frutas em geral, destacam-se 
alimentos do grupo das brássicas e das 
oleaginosas, além de temperos e especi-

arias (veja quadro na página 54).
É importante dizer que a dieta detox não é 
vista com bons olhos por 100% dos especia-

listas. A principal crítica está na promessa de 
emagrecimento rápido. Há quem diga que é 

possível perder até três quilos em uma semana. 
“Não existe milagre, nada feito de maneira isolada 

dá resultado. Por isso, o acompanhamento de um nu-
tricionista é essencial”, diz Chris. 

Ter a supervisão de um profissional é importante para não correr o 
risco de deixar de ingerir nutrientes e fibras essenciais, além de não desidratar 
–outra preocupação dos críticos. Só um profissional é capaz de montar um 
cardápio que, mesmo restritivo, inclua todos os elementos necessários para 
a saúde do paciente. Além disso, há pessoas que não podem ingerir determi-
nado tipo de alimento e devem estar atentas a isso. Quem possui alteração na 
tireoide, por exemplo, tem de ficar longe dos alimentos crus, caso da couve, 
uma das estrelas do detox. Hipertensos não devem tomar chá verde, outra be-
bida que costuma ser indicada nesse tipo de dieta. Ou seja, antes de começar 
a sua faxina interna, marque uma consulta com um especialista. É o primeiro 
passo para que o detox mude a sua vida com segurança. 
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tipos dE dEtox*
• 100% líquida: à base de sucos e sopas, dura, 
em geral, de 2 a 3 dias, podendo chegar a uma 
semana
• Líquida e sólida: dura em média 15 dias, 
podendo ser estendida de acordo com o 
paciente e o objetivo
 
*Importante: a orientação de um nutricionista 
funcional é fundamental para que a pessoa não 
deixe de ingerir os nutrientes necessários para o 
seu organismo.

fontes: nutricionistas funcionais andréa santa 
rosa e Chris Vitola

o QuE é
Uma dieta desintoxicante

para QuE sErVE
Indicada após um período prolongado de comilança ou quando 
o funcionamento do fígado está prejudicado. No entanto, 
recomenda-se esperar alguns dias após os exageros e preparar o 
organismo para o “baque” alimentar

Como funCiona
Retira da dieta produtos industrializados, além de leites e deriva-

dos, carne vermelha, cafeína, álcool, adoçantes e glúten, por 
exemplo. Ao mesmo tempo, insere no cardápio alimen-

tos que possuem propriedades anti-inflamatórias, 
desintoxicantes e alcalinizantes (que ajudam 

a aumentar o pH sanguíneo, deixando 
o sangue mais puro) 

alimEntos aliados
• Alcachofra           • Cogumelos
• Chá verde           • Quinoa
• Verduras, legumes e frutas em geral. Destaque     
    para elementos do grupo das brássicas, como agrião, 
    rúcula, couve, brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, 
    rabanete, nabo e repolho 
• Oleaginosas, como amêndoas, nozes, castanhas, avelã e macadâmia 
• Temperos e especiarias, como açafrão, curry, gengibre, 
   canela e ervas frescas 

BEnEfíCios
•  Os órgãos responsáveis pela “faxina” do organismo, especialmente o 
fígado e o intestino, ficam menos sobrecarregados e podem realizar o 
seu trabalho de forma mais efetiva
• Há um fortalecimento do sistema imunológico e melhora de quadros 
de alergias, insônia, enxaqueca, constipação, fadiga, colesterol e retenção 
de líquido, entre outros. O emagrecimento e o ganho de massa são 
consequências da desintoxicação

do dEtox
Bê-A-Bá 

o 
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este verão é do suco de melancia. além de refrescante, o suco da fruta é light –tem a 

mesma quantidade de açúcar que a água de coco, por exemplo, e apenas 30 calorias 

a cada 100 gramas. ele também é rico em sódio e potássio, eletrólitos que evitam 

cãibras durante as atividades físicas, contém aminoácidos, que ajudam os músculos, 

e tem licopeno, com propriedades antioxidantes para o organismo. no hemisfério 

norte, foi a sensação da temporada de calor. e o suco não serve apenas para os atle-

tas. bartenders do mundo inteiro têm usado a melancia em drinques como o mellini, 

versão do tradicional bellini, que em vez de pêssego leva melancia com prosecco. 

refrescância em nível máximo para a temporada de calor. saúde!

refresque-se com

melancia!
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Espaço reservado para aplicação do  
selo Carbono Zero n.o3

Araranguá/SC
Av. Getúlio Vargas, 1.259, sala 1
Urussanguinha
tel.: (48) 3521-4300

Balneário Camboriú/SC
Av. do Estado, 2.440, Centro
tel.: (47) 3263-4300

4a Avenida, 880, Centro
tel.: (47) 3263-5600

Biguaçu/SC
Rua Coronel Teixeira Oliveira, 128, Centro
tel.: (48) 3279-8500

Blumenau/SC
Rua Sete de Setembro, 100, Garcia
tel.: (47) 3331-7400

Rua Humberto de Campos, 77, Da Velha
tel.: (47) 3221-9200

Criciúma/SC
Av. Centenário, 2.699, Centro
tel.: (48) 3444-3500

Curitiba/PR
Av. República Argentina, 900, Água Verde
tel.: (41) 3312-2300

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 2.050, Bigorrilho
tel.: (41) 3270-8224

Florianópolis/SC
Rua Esteves Júnior, 307, Centro
tel.: (48) 3216-6250

Av. Irineu Bornhausen, 5.288, Agronômica
tel.: (48) 3215-6100

Av. Gov. Ivo Silveira, 2.445, Capoeiras
tel.: (48) 3271-7500

Rua Nirberto Haase, 75, Santa Mônica
tel.: (48) 3215-6200

Av. Rio Branco, 565, Centro
tel.: (48) 3222-1112

Av. Marinheiro Max Schramm, 3.450
sala 1, Estreito
tel.: (48) 3271-6700

Itajaí/SC
Rua Brusque, 358, Centro
tel.: (47) 3398-5200

Jaraguá do Sul/SC
Rua Barão do Rio Branco, 732, Centro
tel.: (47) 3274-3700

Rua Coronel Bernardo Grubba, 247, Centro
tel.: (47) 3275-7900

Joinville/SC
Rua Dr. João Colin, 2.500, América
tel.: (47) 3451-2400

Rua Ministro Calógeras, 1.639,
Anita Garibaldi
tel.: (47) 3451-4400

Lages/SC
Rua Frei Rogério, 587, Centro
tel.: (49) 3251-9400

Londrina/PR
Av. Américo Deolindo Garla, 224, Pacaembu
tel.: (43) 3575-2407

Maringá/PR
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 5.120, 
Zona 07, Novo Centro
tel.: (44) 3301-3600

Tubarão/SC
Av. Expedicionário José Pedro Coelho, 1.120, 
Centro
tel.: (48) 3631-1800
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